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Etiska regler för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun
Godkända av kommunfullmäktige 2021-01-25, § 12
Förtroendevalda i Simrishamns kommun ska respektera demokratin och dess spelregler genom att följa dessa etiska
regler, samt för övrigt vara sanningsenliga, ärliga och hederliga. Förtroendevalda förväntas vara förebilder för hur
man uppträder i ett demokratiskt samhälle. Det handlar inte om att ställa krav på att förtroendevalda ska vara
ofelbara, de etiska reglerna ska däremot stödja ett eftertänksamt handlande. Syftet med de etiska reglerna är att de
etiska reglerna fungera som ett stöd, de ger en gemensam syn på det etiska förhållningssättet och stödjer ett
eftertänksamt handlande.
•

Det är viktigt att förtroendevalda följer lagar, regler och fattade beslut
Förtroendevalda fattar beslut som på olika sätt och nivåer lägger ramar för medborgarnas möjligheter,
rättigheter och skyldigheter i samhället. För att besluten ska uppfattas som legitima och kommuninvånarna
ska känna förtroende för sina företrädare, gäller det att de förtroendevalda själva följer fattade beslut och
underordnar sig gällande lagar och regler. De förtroendevalda som är motståndare till ett förslag, men som
vid omröstningen hamnar i minoritet, är lika bundna till att följa beslutet som de som röstar för förslaget.
Ingenting hindrar däremot att de fortsätter att bilda opinion mot beslutet och lägger förslag om att det
ändras.

•

Förvalta samhällets tillgångar och anvisa allmänna medel på ett noggrant och
ansvarsmedvetet sätt
Förtroendevalda har till uppgift att förvalta samhällets tillgångar och anvisa medel på ett noggrant och
ansvarsfullt sätt. I detta ingår även att förtroendevalda är noggranna med att aldrig överutnyttja förmåner
av ekonomisk eller annan karaktär som är knutna till uppdraget.

•

Sätta sig in i beslutsunderlag och frågeställningar före medverkan vid beslut
Den som har tagit på sig ett politiskt förtroendeuppdrag ska vara mån om att delta i de möten som
uppdraget omfattar och komma väl förberedda till dessa möten. Det är viktigt att värna om sitt oberoende,
bortse från egen eller närståendes vinning och ta ansvar för att undvika risken att hamna i en jävssituation.

•

Hålla sig till fakta och ta ansvar för en konstruktiv, respektfull och saklig debatt

•

Att verka öppet, ärligt och tydligt och ha en förtroendefull inställning till
kommuninvånarna

Förtroendevalda måste få ge uttryck för sina åsikter med både sakargument och ideologiska viljeyttringar
för att politiken ska bli tydlig och begriplig. Men det är viktigt att hålla en god ton i den politiska debatten.
Det är viktigt för politikens anseende att förtroendevalda tar varandras engagemang på allvar och att tilltalet
aldrig blir nedlåtande eller respektlöst. Förtroendevalda ska också respektera tjänstepersoner och de olika
roller förtroendevalda och tjänstepersoner har för att uppnå samma mål – det bästa för Simrishamns
kommun och kommuninvånarna.

Förtroendevalda måste anstränga sig för att göra politiken känd och begriplig. Stort värde behöver läggas
vid att spela med öppna kort i beslutsprocesser så att motiven för beslut tydligt framträder. Beslut som
innebär avsteg från tidigare gjorda utfästelser behöver innehålla förklaringar till varför avsteg görs. Att
verka öppet innebär också att vara tillgänglig för kommuninvånarna genom att på kommunens hemsida
ange kontaktuppgift där du som förtroendevalt kan bli kontaktad.
•

Den politiska dialogen i sociala medier
I vårt samhälle har det utvecklats en rad nya verktyg som kan användas för att utbyta tankar, information
och åsikter online. Dessa går allmänt under benämningen "sociala medier" och är ett samlingsbegrepp för
digital kommunikation. Ett etiskt förhållningssätt ska gälla som inte kränker enskilda individer eller
kommunens anseende och där man visar respekt och undviker förolämpningar och personangrepp.

Felaktiga bedömningar och beslut kan aldrig elimineras helt. God etik, i samband med att fel eller misstag har begåtts,
är att klart och tydligt ta ett eget ansvar för det egna handlandet.
Du har också som förtroendevald rätt att kräva respekt för ditt eget och närståendes privatliv.

